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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

30 april 11.00 uur Ds. E. Woudt Hardenberg

 15.30 uur Drs. L. Beuving Staphorst

7 mei 11.00 uur Ds. H. Jagersma Hoogeveen

 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

30 april 9.30 uur Ds. J. Stap

7 mei 9.30 uur Ds. J.W. Muis Kolderveen

Protestantse Gemeente Koekange

30 april  9.30 uur Ds. H. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold 

 7 mei 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf

Kerkdiensten

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

10-‐11-‐2016  

K. Bakker 
schilders en afwerkingsbedrijf 

  

  

  

Voor  uw    

binnen-‐  en  buitenschilderwerk  

wandafwerking  

plaatsen  van  isolerende  beglazing  

  

vraag  vrijblijvend  prijsopgave  

6%  b.t.w.  tarief  

06-‐12362374  

  schilders@koekange.com  

Dorpsstraat 33     Koekange     Tel. 0522-451252 

---------------- schilders.koekange.com ---------------- 

5-15-*4  
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur fitis en tjiftjaf

Tijdens mijn eerste schooljaar op de middelbare school moest iedere leerling 
bij Nederlands een spreekbeurt houden. Mijn onderwerp indertijd weet ik 
niet meer, maar de spreekbeurt van één van mijn klasgenootjes zal ik nooit 
vergeten. Niet zozeer dat het een spectaculair onderwerp was, zijn spreek-
beurt ging namelijk over de fitis en de tjiftjaf. Maar het bijzondere was de 
reactie van de docent na afloop. Nu ging de spreekbeurt niet denderend, 
maar de docent (niet de meest populaire leerkracht, integendeel) reageerde 
nogal bot. Zelfs met terminologie die niets met het vak Nederlands te maken 
hadden.
Waarom mijn klasgenoot indertijd de twee vogels als onderwerp had geko-
zen, is mij tot op heden niet bekend. Slim was het niet van hem, want hij 
was toen absoluut geen vogelaar en hoogstwaarschijnlijk nu nog steeds niet. 
Mogelijk was hij ergens in een of ander tijdschrift een artikel tegengekomen 
dat beide vogels ontzettend veel op elkaar lijken. Zelf kan ik de fitis en de 
tjiftjaf na ruim veertig jaar vogelervaring ook noch steeds niet uit elkaar 
houden. Dat wil zeggen als ze zich koest houden en dus niet hun gezang 
ten gehore brengen.
Beide vogels lijken veel op elkaar. Het zijn kleine bruingroene vogels met 
een lichte streep vlak boven hun oog en ter grootte van een pimpelmees. 
Er zijn uiteraard een paar verschillen, zoals de poten van de fitis zijn lichter 
van kleur en de vleugels zijn iets langer. Echter probeer dat maar eens buiten 
waar te nemen, als je een van beiden kunt ontdekken. Want door hun schut-
kleuren vallen ze nauwelijks op tussen het gebladerte.
Om zeker te zijn met welke van de twee je te maken hebt, is hun gezang 
essentieel. Nu zou je kunnen bedenken dat het beschrijven van hun gezang 
lastig is. Echter de tjiftjaf zingt in feite zijn eigen naam, vergelijkbaar met de 
koekoek en de kievit. Niet sporadisch, want zodra hij terug is in het voorjaar 
hoor je “zijn naam” regelmatig en vrijwel overal. Het gezang van de fitis is 
een melodieus aflopende riedeltje.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 

WAT JE DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud buffet, 
partytenten, servies, tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

 
  

Party service

 

Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Volop voorradig:
perkplanten, groenteplanten en meststoffen.

14 mei: Moederdag
Verras je moeder eens met bijv. een mooie 
hanging basket!
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Hallo Koekangenaren!

De feestweek is dit jaar van 11 tot en met 17 juni.
Klaas Ems wil ook dit jaar weer de feestkaarten bezorgen.
Zorg ervoor dat je voldoende contant geld in huis hebt.
Wil je alvast een tipje van de sluier?? Kijk dan op de website: http://www.
koekangerfeest.nl/nl of houd onze facebook pagina in de gaten!
Wij hebben er zin in! 

De feestcommissie
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Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

altijd scherp!

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?
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Dodenherdenking 4 mei Koekange

Ook dit jaar houden wij in Koekange de Dodenherdenking bij het monument 
aan de Dorpsstraat.
Men kan zich verzamelen in het Dorpshuis vanaf 19.00 uur, alwaar omstreeks 
19.30 uur iedereen wordt welkom geheten.
Van daaruit wordt een stille tocht gelopen naar het monument aan de 
Dorpsstraat.
Hier zal om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen en 
herdenken we daarmee allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
De commissie 4 mei nodigt een ieder uit om met ons hen te gedenken die 
zich hebben ingezet voor onze vrijheid en ons land.
De jaarlijkse Dodenherdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité 
waarin vertegenwoordigd zijn de gezamenlijke kerken, de scholen en de 
Belangenvereniging Koekange.

Uitnodiging Presentatie en uitgifte oorlogsboek Ruinerwold 

3 mei a.s. om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur) in dorpshuis De 
Buddingehof te Ruinerwold. 
Het bestuur van de Stichting Historie van Ruinerwold nodigt u uit voor de 
presentatie van het oorlogsboek: In de stilte van de nacht.
Na presentatie en uitreiking 1e exemplaar zal het boek worden uitgegeven. 
(Verzoek: met gepast geld te betalen.) 
Na 3 mei is het boek af te halen in het archief van de Stichting Historie van 
Ruinerwold, op woensdag van 09.00-12.00 uur en op donderdag van 18.00-
20.00 uur.

Babbelen bij een bakkie in Bibliotheek Ruinen

Vanaf dinsdag 2 mei start ‘Babbelen bij een bakkie’ in Bibliotheek Ruinen. Het 
zijn ochtenden voor en door vrouwen, waarbij voorop staat dat er geoefend 
wordt om de Nederlands taal beter te leren spreken. Er zal iedere keer weer 
een ander thema centraal staan en dat in een gezellige en ongedwongen 
sfeer. Er is een vrije inloop, dus opgave vooraf is niet nodig. Het is gratis en 
vindt plaats in Bibliotheek Ruinen op iedere dinsdagmorgen van 10.00 uur 
tot 11.00 uur; niet in de schoolvakanties. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen 
meegenomen worden. 
Dit is een initiatief van de Bibliotheek in samenwerking met Stichting Welzijn 
de Wolden.
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Workshop ‘In de Media’ van Peter Nefkens

Wie evenementen organiseert, activiteiten opzet of gewoon wat nieuws te 
melden heeft, wil daar graag bekendheid aan geven. Dat kan via de media, 
ook via social media, maar natuurlijk ook via beide kanalen. 
Welke weg moet je bewandelen om in de media te komen? Dat is voor veel 
verenigingen en (vrijwilligers)organisaties nog steeds een grote vraag. In een 
interactieve workshop die niet meer dan een avond in beslag neemt, neemt 
journalist Peter Nefkens jullie mee op een reis door medialand. Daarbij wordt 
vooral gekeken naar de manier waarop media het beste benaderd kunnen 
worden, hoe een goed persbericht gemaakt wordt en waar een foto aan moet 
voldoen wil deze kans maken om in de krant geplaatst te worden. Er wordt 
ook gekeken welke social media het beste gebruikt kunnen worden en hoe 
dat in z’n werk gaat. Facebook, Twitter en Instagram zijn bij de meeste men-
sen wel bekend, maar hoe kun je deze kanalen gebruiken?
De workshop wordt gegeven op dinsdag 9 mei, begint om 19.30 uur en 
vindt plaats in dorpshuis D’Olde Karke te Echten. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deze workshop. 
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Leonoor 
Colenbrander van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden via steunpunt-
vrijwilligers@welzijndewolden.nl of 0528- 378686. 

Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de 
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo. 

 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 1x in de week of iedere dag,  
 zonder abonnement. 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nl 
Maaltijdservice Thuis 
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Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van Koekange
Ruim 18 vrijwilligers in actie voor éérder herkennen hart- en vaatziekten

De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 2 tot en met 8 april in 
Koekange heeft dit jaar het mooie bedrag van 812 euro  opgeleverd! De 
Hartstichting wil haar vrijwilligers en collectanten van harte bedanken voor 
hun steun in dit bijzondere jaar. Want het was de 50ste collecte. Dankzij de 
giften kan de Hartstichting werken aan oplossingen om hart- en vaatziekten 
eerder te herkennen en op te sporen.
Ruim 17 collectanten in Koekange gingen tijdens de Hartweek op pad om 
donaties te verzamelen voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed 
die helpen een naderend hartinfarct op te sporen. Voorbeelden hiervan zijn 
eiwitten, moleculen en bloedcellen. Door te meten welke stoffen actief zijn, 
en hoeveel ervan aanwezig zijn, krijg je veel informatie over wat er gaande 
is in het bloed en de bloedvaten. Hoe beter we deze signaalstoffen leren 
kennen, hoe beter we het risico op een hartinfarct kunnen inschatten. Zo 
kunnen we mensen op tijd de juiste behandeling bieden en een hartinfarct 
voorkomen.
Over de Hartstichting - Er zijn ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in 
ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten 
en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behande-
ling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. 
Wij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de 
belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, 
voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de 
zorg. Voor meer informatie: www.hartstichting.nl.

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Bloemenactie Peuterspeelzaal

Onze jaarlijkse bloemenactie komt er weer aan! Op woensdag 10 mei kunt 
u ons verwachten vanaf half 5 met diversen bloemen en planten.  Wij hopen 
op een geslaagde middag/avond.

Vriendelijke groet,
Oudercommissie Peuterspeelzaal “de Meidoorn”
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Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15 
7958 RH Koekange 

Voor: 
Reparatie 
    en 
     Verkoop 
    van 
Pc’s en laptops 

Ma t/m vrijdag op afspraak 
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 

www.vangijsselcomputers.nl 
Bel voor een afspraak: 
06-25135357
0522-451944

Grote belangstelling voor cursus Politiek Actief

Er komt een tweede cursus Politiek Actief voor inwoners van De Wolden, 
Hoogeveen en Midden-Drenthe. Deze begint in mei.
Voor de eerste cursus, die vorige week is begonnen, hadden zich zestig 
belangstellenden aangemeld. Per cursus is plaats voor dertig mensen. 
Daarom is besloten om een tweede cursus te organiseren.
Beide cursussen worden gegeven door Pro Demos – Huis voor democratie en 
rechtsstaat en ze bestaan uit zes bijeenkomsten. 
De cursussen bieden de deelnemers een kijkje in de keuken van de lokale 
politiek. De gemeente hoopt dat deelnemers door het volgen van de cur-
sus politiek actief worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, een 
adviesraad of als raadslid.

Giga Speelfestijn Korfbalvereniging KIA

Zaterdag 13 mei van 10.00 tot 12.00 uur is er een speelfestijn voor de kin-
deren van 3 t/m 12 jaar met leuke activiteiten en spelletjes, in de korfbal-
kantine van KIA, Sportlaan 41.
Zin om mee te doen? Meld je dan aan voor 1 mei bij: jeugdbestuurkia@live.nl
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Kapsalon 

Sonja
Wegens vakantie gesloten
van 9 t/m 15 mei 2017

Sonja Osinga
De Wilgen 10,  7958 VG  Koekange
0522-451577

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

‘Vrolijk theater’ voor basisschoolkinderen
 
Zondag 7 mei om 9.15 uur zijn alle kinderen van de basisschool van harte 
uitgenodigd in dorpshuis De Barg’n in Berghuizen. Het ‘vrolijk theater’ zal 
een afwisselende interactieve voorstelling houden. Voor een drankje en wat 
lekkers wordt gezorgd. Om 10.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden. Komen jullie ook?

Koekange bijt de spits af!
Wat gaat Goed, wat kan Beter?

Graag horen wij van inwoners van De Wolden wat goed gaat in de gemeente 
(politiek) maar zeker ook wat beter kan. Wij zijn dus op zoek naar u!
Dinsdag 9 mei om 20:00 uur komen wij in dorpshuis De Schakel voor onze 
openbare fractievergadering. Maar daarvoor zouden wij graag met u in 
gesprek willen gaan over wat er voor u speelt. Wij nodigen u dan ook van 
harte uit voor deze avond. 
Normaal is dorpshuis ‘t Markehuus” in Veeningen de thuisbasis vanwege de 
centrale ligging. Om nog meer mensen een stem te geven gaan we op pad.  
Er is geen onderwerp wat niet besproken mag worden deze avond.
Wij hopen u dan graag te spreken!
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- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

KieKeBoe

Ja ja; daar is ze weer, mijn buurvrouw. 
Oost West Thuis Best, Eigen Haard Is 
Goud Waard, Zoals Het Klokje Thuis 
Tikt Tikt Het Nergens. Ze keek er al 
een paar weken naar uit om weer in 
haar eigen (aangepaste) bed te kun-
nen slapen. Zonder iemand te kort te 
willen doen -met wat ik zo zag om mij 
heen bij mijn wekelijkse bezoekje aan 
haar- de verzorging in het Kinholt te 
Hoogeveen was echt uitstekend en al 
het personeel erg hartelijk. Ik dacht 
dus dat zij er wel wortel zou schieten. Maar als je dan, na overleg en op 
indicatie, weer naar huis blijkt te mogen op 97-jarige leeftijd, dan pák je die 
kans natuurlijk. Zeker als men bedenkt dat zij al 3 maanden (15 januari-15 
april) afwezig was. Gewoon; door een stomme armbreuk, die gelukkig wél 
voorspoedig genas. Best spannend nu om te zien wat zij op eigen kracht 
nog presteert, mede onder het wakend oog van de thuiszorg. Want Huisje 
(waar ze al zo lang in woont), Boompje (ze pikt nog wat van het voorjaar 
mee vanwege de uitlopende bloesems), Beestje (ze ziet de merels, mussen, 
kraaien, eksters, ooievaars, honden en katten weer om haar heen) geeft alle 
reden tot vreugde en genieten. Dat werd al héél snel duidelijk. Welkom thuis 
Grietje en sterkte met het weer oppakken van het huislijk leven. 

Hartelijke groet, buurman Wout   
 
P.S.: Langs deze weg wil Grietje graag familieleden en (vroegere) dorpsbe-
woners bedanken voor alle hulp en blijken van belangstelling in de voorbije 
maanden, middels bezoekjes, kaartjes, brieven, bloemen, lekkers; Henk S. 
en zijn vrouw Roelie voor het bijhouden van huis en haard tijdens de afwe-
zigheid alsook voor alle vervoer en tot slot de naaste buren voor de harte-
lijke ontvangst bij thuiskomst met fleurige buitenplantjes, boeket, versiering 
en paaslekkers.

Zaterdagmorgen 15 april 2017: 
thuiskomst Grietje Brinkman-Holties
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Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Gevraagd: Tuinhulp
Coby van Dijk, De Moréne Hoeve, Panjerdweg 1, Koekange, Tel. 06-10169227

v.v.

63‚
ITESSE 27 APRIL 2017

KONINGSDAG
SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Op donderdag 27 april organiseert v.v. Vitesse’63 voor de 37ste keer het 
jaarlijkse Koningsdag schoolvoetbaltoernooi.
Aan dit toernooi doen verschillende teams van de basisscholen uit Koekange  
(CBS Prins Johan Friso en OBS de Rozebottel), Ruinerwold (Harm Vonckschool 
en Basisschool de Arendsvleugel), Oosteinde (OBS de Wezeboom) en Echten 
(OBS ’t Echtenest) mee. 
Om er ook dit jaar een gezellige middag van te maken is er voor de kinderen 
een springkussen en een leuke voetbal-activiteit. En natuurlijk ook dit jaar 
weer de verloting met vele leuke prijzen!
Om 13.30 uur beginnen de wedstrijden, om 16.30 uur is de prijsuitreiking 
en daarna is er muziek en kan er nog gezellig nagezeten worden.

Voorjaarsbingo op zondagmiddag in De Boerhoorn

Zondag 7 mei wordt alweer de laatste zondagmiddagactiviteit van het sei-
zoen georganiseerd in de Boerhoorn te Zuidwolde. Ditmaal is er een voor-
jaarsbingo waar prachtige prijzen bij gewonnen kunnen worden. 
De zondagmiddagactiviteiten worden georganiseerd voor mensen met een 
beperking, maar iedereen is van harte welkom om mee te doen!
De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. 
Entreekosten € 2. 
De organisatie van deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van 
de zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden.
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met Gerrie 
de Roo, tel. 0528-378686 of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl 
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Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden 
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. 
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

In format ie

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

STICHTING DORPSHUIS Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

Bedankt

Bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor het medeleven, alle kaarten, 
bloemen en attenties tijdens mijn verblijf in ‘de Vogellanden’ te Zwolle. Dit 
heeft mij en de kinderen heel goed gedaan.
In het revalidatiecentrum kwam ik het volgende gedicht tegen dat mij erg 
aansprak:
Ik was:
Neergestort, opgeraapt, vleugellam, afgegeven in ‘de Vogellanden’.
Tussen vogels, vreemde en inheemse, zingende en zwijgende, allen vleugellam.
Leer ik opnieuw mijn vleugels uit te slaan, opgeknapt, opgelapt, stijg ik op.
Van de Vogellanden

Een hartelijke groet, Hennie Petter



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave 10 mei 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 4 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

26 april De Koegang nr. 9
27 april Koningsdagvoetbal Vitesse’63 (groep 3 t/m 8) vanaf 13.00 uur
28 apr. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
28 april Klaverjascompetitie Vitesse’63, Prijsuitreiking - 20.00 uur
29 april  Tuinkring Koekange naar Kwekerij Van Der Velden in Heerde - vertrek 

13.00 uur
29 april    Gratis Golf Clinic - 09.30 uur, 11.00 uur en 13.00 uur - Aanmelden via 

info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059
  4 mei Dodenherdenking - verzamelen in het dorpshuis - 19.00 uur
  6 mei Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
  6 mei  Pubquiz start 20:00 uur - Team maximaal 5 personen - Aanmelden via 

info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059 
  7 mei  ‘Vrolijk theater’ voor basisschoolkinderen - dorpshuis de Barg’n, 

Berghuizen - 9.15 uur
  7 mei Voorjaarsbingo - De Boerhoorn, Zuidwolde - 14.00 uur
  9 mei  Culturele/muzikale/culinaire rondreis door Bulgarije, presentatie  Svetla 

Kleijn Anastasova - Dorpshuis De Veldhoek 19.30 uur. Informatie en 
opgeven via info@dorpshuiskoekangerveld.nl

10 mei De Koegang nr. 10
13 mei Giga Speelfestijn - korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
14 mei Moederdag
14 mei Moederdag Brunch - Landgoed Welgelegen
20 mei Wandeltocht Van Schakel tot schakel
20 mei Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
24 mei De Koegang nr. 11
3 juni Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
3 juni  Live muziek Ik hou van Holland Show met Chris de Roo - Pitch en Putt 

Koekange - Aanvang 21:00Entree GRATIS 
  7 juni De Koegang nr. 12
  7 juni BHV Herhalingscursus - De Schakel
11-17 juni Feestweek
Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 

Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


